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Prezydent  Janusz Chwierut nie słucha głosów 
wzywających do opamiętania. W dalszym cią-
gu chce stawiać „symboliczny” pomnik - kosz-
marnie drogą kładkę dla pieszych w miejscu, 
gdzie diabeł mówi dobranoc.
W Oświęcimiu brakuje dziś setek mieszkań ko-
munalnych. Pilnie przydałby się trzeci most, że-
byśmy nie tkwili w korkach. Miejskie przychod-
nie rejonowe przypominają skansen. Mamy też za 
mało lekarzy i specjalistów. Brakuje setek miejsc 
parkingowych. Powietrze w Oświęcimiu zatru-
wa rekordowy smog… A tymczasem w Urzędzie 
Miasta, w wygodnym gabinecie przy ul. Jagiełły, 
włodarz miasta Janusz Chwierut obmyśla stra-
tegiczną inwestycję. Jak postawić i gdzie znaleźć 
kolejne miliony złotych na tzw. Most Duchów…
Urząd Miasta Oświęcim właśnie ogłosił z dumą, 
że miasto otrzymało 6 mln zł unijnego dofinan-
sowania na budowę kładki dla pieszych autorstwa 
Jarosława Kozakiewicza. Nietypowa konstruk-
cja, powszechnie nazywana w Oświęcimiu Mo-
stem Duchów, ma połączyć Kamieniec z drugim 
brzegiem Soły nieopodal Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. Według urzędników będą 
z niej korzystać piesi, turyści odwiedzający były 
niemiecki obóz koncentracyjny, mieszkańcy oraz 
rowerzyści. - Obiekt będzie symbolicznym przej-
ściem z przeszłości do przyszłości - jak przeko-
nują w urzędzie miasta.
Sęk w tym, że te kilka milionów złotych dotacji 

to o wiele za mało, by zbudować Most Duchów. 
Kładka dla pieszych „w kształcie spalonej grzał-
ki” ma bowiem kosztować aż 23 mln zł. - Dlatego 
miasto przygotowuje się do złożenia wniosku o 
pozyskanie kolejnych pieniędzy w ramach fun-
duszy norweskich - tłumaczą w magistracie.
Pewne jest jednak, że do tego dość dziwacznego 
projektu, uparcie lansowanego przez prezydenta 
Janusza Chwieruta, tak czy inaczej słono dopłacą 
z własnej kieszeni mieszkańcy Oświęcimia. Bu-
dowa tzw. Mostu Duchów budzi olbrzymie kon-
trowersje. 
Wiele osób uważa, że „pokręcona” kładka dla 
pieszych za ciężkie miliony złotych to inwestycja, 
na którą poważnie zadłużonego miasta dzisiaj po 
prostu nie stać. Mieszkańcy Oświęcimia mają też 
dzisiaj przecież wiele innych oczekiwań. 
- Tak. Priorytety są inne. Najpierw trzeci most, 
nowe parkingi, wymiana pieców, tańsze ciepło, 
poprawa opieki nad seniorami, tanie mieszka-
nia dla młodych, inwestycje w zdrowie, eduka-
cję i bezpieczeństwo. Nie widzę dziś możliwości 
budowy „kopca pamięci” czy „mostu duchów”. 
Za 23 mln zł na tzw. Most Duchów można np. 
w znacznym stopniu, kompleksowo, rozwiązać 
problem duszącego nas smogu. Jako prezydent 
miasta natychmiast wstrzymam pracę nad tym 
bardzo drogim projektem. Mamy wiele innych, 
pilniejszych zadań - mówi Zbigniew Starzec, 
kandydat PiS na prezydenta Oświęcimia.       (PS)

Prezydent Chwierut buduje
Most Duchów za 23 mln zł 
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 W dniu 3 października 2018 r. Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pilec-
kiego w Oświęcimiu już po raz trzynasty zainau-
gurowała nowy rok akademicki. W tym roku uro-
czystość była bardzo szczególna, ponieważ  wziął 
w niej udział Wiceprezes Rady Ministrów, Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Go-
win.
 Wśród gości, którzy uświetnili Inaugura-
cję Roku Akademickiego 2018/2019 znaleźli się 
m.in.: Konsul generalny RFN– dr Michael Groß, 
Dyrektor biura poselskiego Wicepremier RP Be-
aty Szydło– Iwona Gibas, Dyrektor biura Posła 
na Sejm RP Zbigniewa Biernata– Piotr Polanek, 
przedstawiciele administracji samorządowej- Sta-
rosta Oświęcimski Zbigniew Starzec, Wicestarosta 
Powiatu Bielskiego Grzegorz Szetyński, Prezydent 
Miasta Oświęcim Janusz Chwierut, a także Prezy-

dium Stowarzyszenia 
Konferencji Rektorów 
Publicznych Szkół Za-
wodowych, przedsta-
wiciele okolicznych 
instytucji, służb mun-
durowych, placówek 
medycznych, dyrek-
torzy szkół z powiatu 
oświęcimskiego oraz 
lokalni przedsiębiorcy, 
którzy współpracują z 
Uczelnią.
 Uroczystość rozpo-
czął JM Rektor prof. zw. 
dr hab. Witold Stan-
kowski, który podczas 
swojej przemowy po-
wiedział, że: „ Uczelnia 

PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu jest 
cząstką Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego 
KL Auschwitz. To tutaj trafił I transport więźniów 
politycznych w czerwcu 1940 r. Ten symbol tragedii 
XX wieku, symbol Auschwitz obliguje nas, abyśmy 
swoimi staraniami wpisywali się w działania na 
rzecz pokoju i pamięci. Dlatego też segment praw 
człowieka to niewątpliwie jeden z najistotniejszych 
elementów naszej dydaktyki i badań, które podej-
mują nasi pracownicy. Chcemy badania, dyskusję 
wokół praw człowieka szeroko, intensywnie rozwi-
jać. Rozwijamy również nowe kierunki (w sumie 
mamy ich 16); w tym roku prowadzimy kilkumilio-
nowe projekty; mamy swoją silną pozycję w regio-
nie; bardzo dobrą współpracę z przedsiębiorcami w 
najbliższej okolicy i z zagranicznymi partnerami.”

Na zakończenie przemówienia Pan Rektor życzył 
powodzenia i wielu sukcesów  na rozpoczynający 
się nowy rok akademicki dla wszystkich studentów, 
a w szczególności dla tych, którzy właśnie rozpo-
czynają swoją przygodę ze studiami.
 Podczas Inauguracji Roku Akademickiego 
głos zabrał Wicepremier Pan Jarosław Gowin. Pan 
Minister poruszył temat wprowadzonej kilka dni 
temu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym tzw. 
„Konstytucji dla Nauki”. Opowiedział o wprowa-
dzonych zmianach m.in. w zakresie finansowania 
szkół wyższych i zasad wynagradzania pracowni-
ków uczelni.  Zachęcał ponadto do korzystania z 
większej autonomii uczelni, jaką daje nowa Ustawa 
2.0.
 Wiceprezes Rady Ministrów w trakcie swo-
jego wystąpienia przekazał na ręce Jego Magni-
ficencji symboliczny czek dla naszej Uczelni na 
niebagatelną  sumę prawie 13 mln zł! Przekazane 
pieniądze w formie obligacji skarbowych mają po-
móc w rozwoju oświęcimskiej Alma Mater.
 Kolejnym punktem uroczystej Inauguracji 
był akt immatrykulacji osób przyjętych na  I rok 
studiów. Po złożeniu ślubowania studenci odebrali 
z rąk Pana Rektora i Pana Ministra indeksy.
 Na zakończenie wydarzenia Konsul gene-
ralny Republiki Federalnej Niemiec dr Michael 
Groß wręczył JM Rektorowi prof. Witoldowi Stan-
kowskiemu bardzo ważne odznaczenie, które na-
dał Prezydent Federalny Frank-Walter Steinmeier. 
W uznaniu szczególnych zasług położonych dla 
Republiki Federalnej Niemiec Pan Rektor otrzymał 
Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Repu-
bliki Federalnej Niemiec.

PWSZ Oświęcim

13 milionów zł dla PWSZ w Oświęcimiu
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 4 października Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda przyjechał do 
Oświęcimia, by spotkać się z 
mieszkańcami Ziemi Oświę-
cimskiej. Wcześniej odwiedził 
Starosto Powiatowe w Oświę-
cimiu, gdzie uroczyście przy-
witali go premier Beata Szydło, 
parlamentarzyści, samorządow-
cy, radni powiatowi, włodarze 
gmin powiatu oświęcimskiego, 
przedstawiciele duchowieństwa 
oraz lokalnego biznesu.
 Podczas spotkania w 
urzędzie, Starosta Oświęcimski 
Zbigniew Starzec podziękował 
Prezydentowi za wizytę oraz 
wręczył pamiątkową statuetkę 
„Duszka Powiatu” w biało-czer-
wonych barwach. Następnie Pre-
zydent RP Andrzej Duda udał 
się na plac przy Oświęcimskim 
Centrum Kultury, gdzie tłum-
nie przywitali go mieszkańcy. 
W wydarzeniu wzięli również 
udział członkowie Stowarzysze-
nia Opozycji Niepodległościo-
wej i Represjonowanych.
 Witając Prezydenta RP 
Starosta Zbigniew Starzec po-
wiedział -  Jest to dla nas wielki 
zaszczyt gościć dziś w Oświę-
cimiu najważniejszą osobę w 
Państwie. Witamy Pana Prezy-
denta na ziemi, która szczyci się 
wielowiekową historią i kulturą. 
Oświęcim był niegdyś stolicą 
księstwa, a najstarsze miasta po-
wiatu otrzymały prawa miejskie 

ponad 700 lat temu.  Obecnie 
jednak Oświęcim kojarzy się 
z historią II wojny światowej i 
często postrzegany jest głównie 
przez pryzmat niemieckiego 
obozu koncentracyjnego i za-
głady KL Auschwitz-Birkenau. 
Z tego powodu corocznie od-
wiedza to miejsce blisko dwa 
miliony osób. W tym kontekście 
doceniamy wsparcie ze strony 
Oświęcimskiego Strategicznego 
Programu Rządowego, dzięki 
któremu prowadzimy wiele in-
westycji min. poprawiających 
obsługę ruchu turystycznego, 
ale także budujących pozytywny 
wizerunek miasta, regionu i kra-
ju. 
 Starosta podkreślił sta-
rania Rządu Rzeczpospoli-
tej Polskiej i władz Powiatu 
Oświęcimskiego w dążeniu do 
uzupełnienia wiedzy o II woj-
nie światowej i upamiętnienie 
heroizmu mieszkańców ziemi 
oświęcimskiej, niosących po-
moc więźniom niemieckiego 
nazistowskiego obozu zagłady 
Auschwitz-Birkenau. W tym 
celu powstanie tutaj nowocze-
sne muzeum.
 - Ale powiat oświęcim-
ski to przede wszystkim współ-
czesność i miejsce zamieszkałe 
przez aktywnych, kreatywnych i 
ambitnych ludzi. To dzięki nim 
powstają tutaj nowe miejsca 
pracy, a region wyróżnia się na 
tle innych w kraju. Oświęcim 

ma także aspiracje, aby powstał 
tu wiodący sportowy ośrodek 
szkoleniowy w trzech dyscypli-
nach: pływanie, hokej na lodzie 
i łyżwiarstwo � gurowe. Mamy 
tradycje, wykwali� kowaną ka-
drę trenerską, doskonale przy-
gotowanych pedagogów i pro-
wadzoną przez powiat szkołę 
mistrzostwa sportowego z do-
skonałym programem szkole-
niowym. Pragniemy, aby dzię-
ki rozwojowi gospodarczemu, 
edukacji, sportowi i kulturze 
Ziemia Oświęcimska była jed-
nym z atrakcyjniejszych miejsc 
w kraju do zamieszkania, pracy 
i wypoczynku – dodał Starosta 
Zbigniew Starzec.
 Prezydent podczas spo-
tkania z mieszkańcami Oświę-
cimia wspomniał o wcześniej-
szej uroczystości wręczenia 
rodzinom o� ar totalitaryzmu 
komunistycznego not identy-
� kujących ich bliskich, żeby – 
jak powiedział  – mogli zostać 
godnie pochowani, żeby Polska 
mogła odzyskać godność. To 
właśnie na tej wielkiej historii 
budujemy dzisiaj wolną Polskę 
i wolne sądy dla wolnych ludzi, 
w których ci ludzie są sprawie-
dliwie i uczciwie traktowani, w 
których sędzia jest sługą społe-
czeństwa, a nie oczekuje, że spo-
łeczeństwo będzie mu służyło – 
podkreślił Andrzej Duda.
 werenna to taka, w któ-
rej nikt nie będzie niczego z 

zewnątrz narzucał, która sama 
będzie sobą rządziła w demo-
kratyczny sposób. – Taką Polskę 
Państwu obiecaliśmy i o taką 
Polskę będziemy się dla Państwa 
starali do samego końca – powie-
dział Prezydent. Zauważył też, 
że na spotkanie z nim przyszło 
małżeństwo państwa Nelców, 
którzy mają 16 dzieci, jak zazna-
czył, są bohaterami polskiego 
rodzicielstwa, ale też mogą sko-
rzystać z działań prorodzinnych 
wprowadzonych przez władze, 
takich jak m.in. program 500 
plus. – Ten program zmienił ży-
cie wielu polskich rodzin – oce-
niał, wskazując na bardzo dobre 
trzy lata „dobrej zmiany”. W lu-
tym Grażyna Nelec została od-
znaczona przez Andrzeja Dudę 
za zasługi w wychowaniu dzieci 
w rodzinie wielodzietnej.
 Podczas spotkania z Pre-
zydentem hymn państwowy 
odegrała Orkiestra Dęta KWK 
Brzeszcze. W części artystycz-
nej wystąpili: Zespół Dziecięcy 
Pieśni i Tańca „TROJAK”, Ze-
spół „Przecieszynianki”, forma-
cje tańca towarzyskiego „BIN-
GO”, „VENTUS”, „BŁYSK”, 
Zespół Muzyczny Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Oświę-
cimiu oraz Natalia Sroka uczen-
nica Szkoły Podstawowej w 
Zatorze.

Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się 
z mieszkańcami ziemi oświęcimskiej

Prezydentowi RP towarzyszyli min. wicepremier Beata Szydło, Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik
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W zabytkowej miejskiej kamienicy 
pod numerem 16 na Rynku w Oświę-
cimiu latem z pompą otwierano ho-
stel „Polin House”. Właścicielem 
budynku jest miejska spółka Oświę-
cimskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego. A nowy hostel prowadzi 
Pani Mariola, właścicielka sąsiedniej 
Willi Pierrot i znajoma prezydenta 
Oświęcimia Janusza Chwieruta (co 
nie jest w tej historii bez znaczenia).
Partnerski układ
Jak można z pożytkiem wykorzystać 
należącą do miasta nieruchomość w 
tak atrakcyjnej lokalizacji? Rozważa-

no różne warianty zagospodarowania 
kamienicy na oświęcimskim rynku. 
Ostatecznie wybrano usługi tury-
styczne i tzw. partnerstwo publicz-
no - prywatne. Prace budowlane w 
budynku trwały blisko 18 miesięcy. 
- Budynek przeszedł gruntowny re-
mont, w środku to była ruina, musie-
liśmy wszystko odtworzyć od nowa. 
Bez wsparcia miasta trudno byłoby to 
udźwignąć. Dodatkowo zainstalowa-
liśmy też windę oraz instalację prze-
ciwpożarową. Koszt wszystkich prac 
to 2,3 mln zł, a złożyły się na to pie-
niądze pozyskane z kredytu, z budże-
tu miasta, wkładu prywatnego opera-

tora, prowadzącego obiekt oraz naszej 
spółki - jak wyjaśniał prezes Oświę-
cimskiego Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego Tyberiusz Kornas.
Reasumując. Koszt wszystkich prac 
to ok. 2,3 mln zł. Sęk w tym, że mia-
sto i miejska spółka wyłożyło w ra-
mach tego „partnerstwa” ponad 2 
mln zł, zaś resztę, jak informowały 
prezydenckie „Wieści z Ratusza, czy-
li ok. 150 tys. zł, przedsiębiorca…
Opowieść „chodnikowa” Janusza 
Chwieruta
Jak i dlaczego miasto wybrało tego 
akurat partnera w biznesie. Tak tłu-
maczył to na otwarciu hostelu pre-
zydent Oświęcimia Janusz Chwierut:
- I wtedy padł pomysł, że spróbujmy 
zrobić hotel, hostel, apartamenty. Tyl-
ko oczywiście założyliśmy, że przecież 
miejska spółka nie jest od tego, żeby 
prowadzić hotele, hostele. Od tego 
są prywatni przedsiębiorcy. I zasta-
nawialiśmy się, któż by mógł ewen-
tualnie taką działalność tutaj prowa-
dzić. I właśnie kiedyś spotkaliśmy 
się, na chodniku w Starym Mieście, 
właśnie z panią Mariolą… - opowia-
dał podczas rautu Janusz Chwierut. 
- I zagadałem, że mamy taki po-
mysł. Taki pomysł, że prowadzi tak 
świetną przecież tutaj Willę Pierrot. 
Czy nie chciałaby powiększyć swojej 

działalności. Ma doświadczenie. Ma 
już także swoich klientów. Tak więc, 
warto może coś dodatkowo zrobić…
No i dogadali się. - I faktycznie po 
paru dniach spotkaliśmy się ponow-
nie. I powiedziała, że jest zaintere-
sowana. Tak. Że faktycznie, może to 
jest coś, co przed nią znowu życie sta-
wia. I warto wejść w tę nową rzekę... 
- wspominał prezydent Chwierut.
Równi i równiejsi?
Nie ma dziś żadnych powodów, by za-
kładać, że ten dość oryginalny sposób 
wyboru i kooperacji z przedsiębiorcą 
jest na bakier z prawem. Nie ma też 
wątpliwości, że kamienicę stanowiącą 
majątek miasta trzeba było uratować 
i sensownie wykorzystać. Szkoda tyl-
ko, że można odnieść niekiedy wra-
żenie, że nie wszyscy traktowani są 
przez magistrat i prezydenta miasta 
z równą życzliwością. Np. kilku skle-
pikarzy z ul. Olszewskiego od dawna 
prosi prezydenta Oświęcimia, by mia-
sto się zlitowało i obniżyło czynsz… 
Mamy „równych i równiejszych”?

PAWEŁ PLINTA, JAROSŁAW WILCZAK*
*Niezależni dziennikarze, aktualnie kandydujący do 
Rady Miasta z KWW Porozumienie dla Oświęcimia

Rynek w Oświęcimiu. Hostel Polin-House i ba-
ner wyborczy prezydenta Janusza Chwieruta

Remont kamienicy kosztował 2 mln zł. 
Obiekt trafił w ręce znajomej prezydenta


